زمانبندی مراحل الزم جهت اخذ واحد پروژه گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی در ترم 99-00-3

دانشجویان گرامی دقت کنید که ارسال فرم امضا شده ی "درخواست اخذ پروژه" صرفا بهصورت غیرحضوری و از طریق ایمیل
به آدرس zist@fgusem.ac.irخواهد بود .بنابراین از هرگونه مراجعه حضوری جهت انجام مراحل آن به آموزش پردیس
خودداری نمایید .دقت کنید که ایمیلی که با آن با دانشگاه مکاتبه میکنید متعلق به خودتان و قابل دسترسی توسط شما باشد.

مراحل اخذ واحد پروژه

زمانبندی انجام مراحل

اطالع از ظرفیت خالی اساتید برای پروژه

توضیحات
ارتباط از طریق ایمیل یا سایر راه های موجود با اساتید راهنمای اعالم شده

مذاکره و توافق با استاد راهنمای پروژه در مورد
انتخاب موضوع پروژه
ایمیل صرفا با مشخصات زیر ارسال شود:

تکمیل فرم اخذ پروژه ،اخذ امضای استاد
راهنمای پروژه و ارسال آن به ایمیل دانشگاه

عنوان :اخذ پروژه_شماره دانشجویی (برای مثال :اخذ پروژه _)1199919999

تا روز قبل از انتخاب واحد

متن ایمیل :نام و نام خانوادگی دانشجو
پیوست  :فرم تایید و امضا شده توسط دانشجو و استاد راهنما
دانشجویان در زمان انتخاب واحد ،صرفا مجاز به اخذ پروژه با استادی هستند که فرم

ثبت واحد پروژه در سامانه گلستان

روز انتخاب واحد یا حذف و اضافه

امضا شده از ایشان داشته باشند .در غیراینصورت ،پروژه آن ها توسط آموزش حذف
خواهد شد.

 با توجه به ظرفیت محدود اساتید ،اولویت با کسانی است که امضای فرم درخواست اخذ پروژه را از استاد مربوطه دریافت کرده باشند .بنابراین
صحبت کردن با اساتید بدون دریافت امضای فرم ،هیچگونه حقی برای دانشجو ایجاد نخواهد کرد.
 درصورت اخذ پروژه در زمان انتخاب واحد و یا حذف و اضافه ،با استادی که فرم درخواست اخذ پروژه ی دانشجو را امضا نکرده باشد ،آموزش طبق
مقررات مجاز به حذف واحد پروژه ی دانشجوی مذکور خواهد بود.
 الزم به ذکر است دانشجویان می بایست از نیمسال چهارم به بعد درس پروژه را اخذ نمایند و البته در این نیمسال اولویت اخذ پروژه با دانشجویان
سال آخر می باشد.



لیست اساتید دارای ظرفیت پروژه برای نیمسال تابستان 99-00
دکتر افطمه ربیع زاده
دکتر رباهب لطیف

دکتر افطمه خاکدان
حس
دکتر رمیم نلو

دکتر حمید نصیری


لیست اساتید دارای ظرفیت پروژه برای نیمسال تابستان  ،99-00به شرح زیر میباشد:

